
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvkiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2016

691/2016

Laki
kiinteistönmuodostamislain 243 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 243 §, sellaisena kuin se on laeissa

1180/2000, 1159/2005 ja 575/2009, seuraavasti: 

243 §
Maaoikeudessa on puheenjohtajana käräjäoikeuden lainoppinut jäsen sekä muina jäse-

ninä maaoikeusinsinööri ja kaksi lautamiestä. Maaoikeudessa voi olla lisäksi toinen
lainoppinut jäsen, jos sitä asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidet-
tävä perusteltuna. Samoin edellytyksin maaoikeudessa voi olla toinen maaoikeusinsinöö-
ri. Maaoikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdel-
le on tullut este pääkäsittelyn tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa on
kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainoppinut jäsen. Maaoikeus on lisäksi päätösvaltai-
nen, kun lautamiehiä on vähintään yksi. 

Maaoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on vain puheenjohtaja:
1) kun kysymys on 232 §:n 3 momentissa, 235 tai 254—258 §:ssä tarkoitetusta tai

muusta niihin rinnastettavasta käsittelyn valmistelemista tarkoittavasta toimenpiteestä
taikka 7 §:n 2 momentissa, 194 a §:n 2 momentissa, 240 tai 264 §:ssä, 265 §:n 1 tai 3 mo-
mentissa, 275 §:n 2 momentissa taikka 278 a §:ssä tarkoitetusta asiasta;

2) kun maaoikeuden käsiteltävänä on valitus toimitusmiesten päätöksestä, jolla toimi-
tusmiestä koskeva estemuistutus on hylätty, tai jos valitus koskee kiinteistöjen yhdistä-
mispäätöstä taikka kiinteistörekisterin pitäjän kiinteistörekisterilain (392/1985) nojalla te-
kemää päätöstä tai tämän lain 277 §:n 2 momentissa tarkoitettua oikaisupäätöstä; sekä 

3) kun asia ratkaistaan 259 §:n 3 momentin nojalla pääkäsittelyä toimittamatta kirjalli-
sen oikeudenkäyntiaineiston perusteella.

Maaoikeusinsinööri osallistuu tarvittaessa asian valmisteluun 2 momentissa tarkoite-
tuissa asioissa.

Kirjaamisasiassa maaoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on yksin puheenjohtaja.
Maaoikeudessa voi olla lisäksi toinen lainoppinut jäsen ja maaoikeusinsinööri, jos sitä
asian laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on pidettävä perusteltuna.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
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